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HORÁCIO VILLEN NETO

As pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real têm a

possibilidade de distribuir aos sócios
Juros sobre Capital Próprio (JCP),
que possuem a característica de
despesa para as empresas que os
pagam, diminuindo o lucro do
período e, por conseguinte,
reduzindo o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e a
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) a pagar.

O JCP é um instrumento de
remuneração dos sócios calculado
sobre as contas do patrimônio
líquido da sociedade, mediante a
aplicação da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP). Em linhas gerais, a
legislação permite que a sociedade
lhes remunere não só com a
distribuição de dividendos, como
também com o pagamento de juros,
em contrapartida pelo custo de
oportunidade dos recursos nela
mantidos.

Muitas empresas simplesmente
não cogitam tal hipótese pelo fato de

entender que a distribuição de
dividendos aos acionistas, por não
incidir Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), sempre será o
caminho mais econômico. Tal regra
nem sempre se aplica,
principalmente se os sócios forem
pessoas físicas.

Isto porque a pessoa jurídica
que efetuar o pagamento de JCP
para sócios pessoas físicas terá, em
regra, menor carga tributária do que a
que não o fizer, pois o ônus do

IRRF de 15% recolhido na fonte no
momento do pagamento do JCP será
compensado com o não
recolhimento por parte da pessoa
jurídica do IRPJ, no percentual de
15% ou 25%, e da CSLL, cuja
alíquota seria de 9%, que incidiria
sobre a parcela do lucro
correspondente à despesa com os
juros.

Assim, recomenda-se fortemente
às empresas lucrativas tributadas
pelo lucro real que avaliem se é mais
benéfico remunerar seus sócios por
meio de dividendos ou pelo
pagamento de JCP, pois várias
simplesmente ignoram tal benefício
que pode reduzir significativamente
a carga tributária incidente sobre
elas.

Horácio Villen Neto é advogado
do escritório Paulo Roberto Murray
– Advogados, em São Paulo.

Horácio Neto: avaliar se é mais
benéfico remunerar os sócios
por meio de dividendos ou
pelo pagamento de JCP

O câncer de mama traz consigo efeitos psicológicos
devastadores, capazes de afetar a sexualidade e a própria
imagem pessoal........................................................Pág. 10.
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Telhado verde, equipamento
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cidade sustentável
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Boiacross:
atividade
radical
para toda
a família

Impacto no entorno!

E m meio aos sinais de alerta que o
planeta apresenta pelas mudanças
no meio ambiente global, em

escala muito menor, mas com
características preocupantes, estão as
marcas que as cidades passaram a
colecionar nos últimos anos. Em Santos
não é diferente; e não apenas na área
continental, a sua porção mais
preservada e que recentemente foi alvo
de um deslizamento numa pedreira, mas
especialmente no seu ambiente urbano –
que, além das inundações pelo precário
desempenho de seu sistema de
drenagem, sofre o impacto quase que
diário das estacas metálicas e de
concreto, que são cravadas
profundamente em seu solo arenoso
para sustentar o processo de
verticalização. Basta conhecer a
realidade nas chamadas megacidades
do mundo para compreender que o
processo de verticalização é inevitável.

Portanto, não se trata de ser contra ou
a favor da verticalização, mas tão-
somente definir regras claras e possíveis
para que este processo esteja em
sintonia com conceitos de
sustentabilidade, no sentido de causar
menos impacto ao meio ambiente e
menor incômodo ao cidadão.

O momento para essas definições é
adequado, eis que o Legislativo iniciou
um debate público, que se estenderá até
31 de maio, sobre três importantes
projetos de lei de autoria do Executivo,
que dizem respeito ao Plano Diretor
Municipal, ao uso e ocupação do solo
na área insular e ao uso e ocupação do
solo na área continental. Entre inúmeras
propostas para ajustar as normas à
realidade, há de se obrigar o
empreendedor a apresentar amplo
estudo sobre o impacto a ser suportado
pelo entorno, como condição sine que
non para início da obra.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Cidade

D ando um passo decisivo em
sua carreira profissional, a
arquiteta Márcia

Amazonas, de Santos, passou a
adotar conceitos de sustentabilidade
nos projetos que desenvolve no
Litoral Paulista. “Percebi que a
transformação é irreversível.
Entendi que a mudança é urgente;
aliás, já estamos muito atrasados”,
afirma Márcia, ao desmistificar que
a arquitetura sustentável é cara;
especialmente se forem
considerados os benefícios que
proporciona. Ela deu a seguinte
entrevista à jornalista Sandra Netto.

Em que consiste um projeto de
arquitetura sustentável? Projeto
de arquitetura sustentável é aquele
que compreende a edificação como
parte do meio vivo e se compromete
a utilizar materiais e métodos

Parede verde é
tendência em projetos

Sustentabilidade

“A transformação é irreversível...”

construtivos com menor impacto
ambiental, maiores ganhos sociais e é
economicamente viável. Sua
elaboração deve considerar todo o
ciclo de vida da edificação, incluindo
seu uso, manutenção e reciclagem ou
demolição.

Em quais projetos está usando

esses conceitos? Esta foi
exatamente a grande

revolução na minha vida
profissional: agora

procuro empregar
soluções sustentáveis

em todos os meus
projetos.

Atualmente, estou
adaptando um

colégio particular à captação de água
pluvial e à compostagem do lixo
orgânico para reaproveitamento em
sua própria manutenção. Estou
transformando uma casa residencial
em showroom de produtos e
soluções sustentáveis para a
construção civil e ambientação de
residências. Também estou

Divulgação

F ocada em alternativas
sustentáveis de construção, a

Incom Soluções Construtivas, de
Santos, destaca a crescente
utilização da Verbamfix. Trata-se
de uma massa para fixação de
alvenaria, derivada da mistura
de aditivos especiais com
agregados minerais, que garante
sobre o tijolo ou bloco uma
excelente flexibilidade, aderência
e resistência em ambientes
internos e externos. Segundo o
fabricante, Verbamfix vem pronta
para o uso e é ecologicamente
correta, pois não emite CO² na
atmosfera, não utiliza energia na
mistura e nem água e areia na
obra. Na categoria Inovação
Tecnológica na Construção, a
massa recebeu o Prêmio Top
Amanco 2010.

Produto
sustentável na
construção

desenvolvendo o projeto
arquitetônico de um condomínio de
casas de padrão médio com o
máximo de atitudes sustentáveis, ou
seja, casas saudáveis, claras,
termicamente confortáveis, que
gastem menos água, energia e
dinheiro.

Como acontecem essas
alterações? Até mesmo numa
pequena reforma de escritório é
possível provocar mudanças e
adotar práticas sustentáveis, como
evitar a quebradeira, a produção de
entulho e gastos com material e mão
de obra desnecessários, preferir o
uso de drywall, de tintas ecológicas,
de iluminação a LED, com 70% de
economia, aparelhos de ar
condicionado dotados de placas
solares e telhados pintados de
branco com tinta térmica.
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CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

� Agora é a Citroën do Brasil
Automóveis Ltda., que convocou em
abril os donos de Citroën Aircross,
ano 2010, para comparecer à
concessionária e agendar verificação
de torque dos parafusos de fixação
da fechadura do capô, pois existe a
possibilidade de ruídos e abertura
espontânea do capô, com risco de
acidente. Procon-SP alerta que os
consumidores que sofreram acidente
pelo defeito poderão solicitar,
judicialmente, reparação por danos
morais e patrimoniais. 0800 011
8088 ou www.citroen.com.br

� Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) afastou nas últimas semanas
três pretensões indenizatórias por danos atribuídos ao consumo de
cigarros em ações propostas por ex-fumantes e seus familiares contra a
fabricante Souza Cruz. Ou seja, não adianta espernear; o melhor é parar
de fumar, antes que seja tarde... O TJSP já rejeitou outras 54
indenizatórias similares. Em âmbito nacional, existem 670
pronunciamentos judiciais, de 1ª e 2ª instâncias, rejeitando esse tipo de
demanda, totalizando 349 casos encerrados.

� Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) avalia a
implantação de sistema com
diferentes valores na tarifa, as
chamadas “bandeiras
tarifárias”, de acordo com
horários pré-definidos, visando
evitar desabastecimento.
Bandeira verde indicaria baixo
custo; amarela, atenção; e
vermelha, o período de maior
custo de geração de energia.

Fiquei surpreso com a notícia de que a Prefeitura de Santos
suspendeu as castrações de animais. Considerando que a
demanda de animais para serem castrados é grande, que a
castração reduz o risco de surgimento de doenças graves em

animais, principalmente aqueles que vivem nas ruas e locais insalubres,
sugiro que a Secretaria do Meio Ambiente cadastre Clínicas Veterinárias
interessadas em parceira, para que todos juntos, médicos veterinários,
políticos, associações de defesa animal, protetores anônimos, possamos
fazer um grande trabalho em prol destes maravilhosos e indefesos seres
vivos. Com a palavra a Prefeitura? Eduardo Ribeiro Filetti, médico
veterinário, pesquisador e professor universitário.

� Graco Children’s Products Inc.
convoca consumidores dos modelos
de carrinhos de bebê da marca
Graco, Quattro Tour TM e
Metrolite TM, em lojas do Brasil,
entre 2003 e 2005, a entrarem em
contato para receber o kit de

reparos. Nos EUA
e Canadá, bebês
deixados sem
supervisão por
longos períodos e
que não estavam
usando o cinto de
segurança
escorregaram no
carrinho e se
asfixiaram entre o
assento e a
bandeja. Telefones
9090.3017/5300.

� 7ª edição do “Viva a Mata”, de 20
a 22 de maio, no Parque Ibirapuera,
em São Paulo, comemora o Dia
Nacional da Mata Atlântica, em 27
de maio, e o 25º aniversário da
Fundação SOS Mata Atlântica.
Objetivo é trocar informações,
realimentar o movimento
ambientalista, sensibilizar, informar
e conscientizar a sociedade.

� O governo lançará em maio mais uma
campanha de desarmamento, com o
objetivo de superar as três anteriores,
quando foram recolhidas mais
de 1 milhão de armas.

O Instituto Ethos
de Empresas e
Responsabilidade
Social lançou em
março o projeto
“Jogos limpos
dentro e fora dos

estádios”, com investimento de US$
3,1 milhões (cerca de R$ 5 milhões)
ao longo dos próximos cinco anos,
em ações para aumentar os níveis de
transparência, integridade e controle
social sobre as obras de
infraestrutura para os dois
megaeventos esportivos. Os
recursos iniciais foram obtidos junto
ao Siemens Integrity Initiative,
projeto mundial do grupo Siemens,
que financia projetos de combate à
corrupção e tem suporte do Banco
Mundial.

O plano de ação tem 5 linhas de
ação principais:

1. Obter quatro grandes acordos
setoriais de autorregulação com as
empresas dos setores de
Construção, Energia, Transporte e
Equipamentos de Saúde, que
realizarão obras de infraestrutura
para modernização e ampliação de
aeroportos, estádios, hospitais,
sistemas de transporte e outros
equipamentos. As empresas
signatárias dos acordos se
comprometerão a não participar de
processos que envolvam fraude e
corrupção.

2. Desenvolver indicadores de
transparência para as cidades-sede,
e, com isso, oferecer ferramentas
para que cidadãos e sociedade civil
acompanhem o que está sendo feito
e os recursos investidos em sua ou
outras cidades.

3. Obter um pacto de
transparência junto aos candidatos
às Prefeituras das cidades-sede nas
eleições de 2012. O objetivo é que
os políticos assumam o
compromisso da prestação de contas
e da transparência com os gastos
públicos, além de envolver a
sociedade em uma campanha por
eleições “limpas” na escolha dos
candidatos que estarão à frente das
cidade-sede dos megaeventos.

4. Mobilizar organizações e
pessoas pela aprovação de um
marco regulatório que fortaleça a
promoção da integridade e combate à
corrupção e também para a
participação ativa na 1ª Conferência
Nacional de Transparência Pública,

Copa 2014

Jogo limpo dentro e
fora dos estádios

Participação e Controle Social.
5. Oferecer ferramentas para que

a sociedade civil possa acompanhar
e monitorar a contratação e o
andamento das obras. O sítio do
projeto na internet trará informações
que orientem e ajudem cidadãos e
organizações da sociedade civil a
exercerem controle social sobre os
gastos públicos e a conduta das
empresas, incluindo, além dos
indicadores de transparência,
detalhes sobre as ações do projeto e
um canal para eventuais denúncias.

O projeto terá duração até 2015
e abrangerá as 12 cidades-sede da
Copa, incluindo o Rio de Janeiro,
também sede das Olimpíadas. As
outras cidades são Belo Horizonte,
Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

� Fundação Procon-SP notificou o Grupo Bandeirantes de Comunicação
para esclarecer quais procedimentos adotou para ressarcir os consumidores
que compraram ingressos para o Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, no dia
1º de maio, e que eventualmente não puderem acompanhá-lo até o final. A
prova foi interrompida na 9ª volta e retomada na manhã do dia seguinte.

O Programa Cão-Guia foi
lançado pelo governador

Geraldo Alckmin e pela
secretária de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
Linamara Rizzo Battistella. O
objetivo é garantir maior
autonomia e independência para
as pessoas com deficiência
visual. O programa prevê a
instalação do Centro de
Referência para o Cão-Guia, em
parceria com a Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia
da USP (FMVZ), com
investimento de R$ 2,5 milhões.
Os cachorros serão
encaminhados ao Centro de
Treinamento, para adestramento
intensivo. Após avaliações, de
quatro a seis meses, serão
encaminhados gratuitamente às
pessoas com deficiência visual.

SP lança
Programa
Cão-Guia
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Na Castro Alves, uma das
ruas mais arborizadas do
Bairro Embaré, em Santos, a

Anamar Empreendimentos
Imobiliários está entregando o Costa
Clássica Residence. Voltado ao
segmento de alto padrão, o edifício
alia os 30 anos de tradição da

Costa Clássica

Alto padrão no
Embaré

Anamar no mercado do Litoral
Paulista com a utilização de
modernos conceitos de engenharia.

Conforme destaca o diretor
Adelino Bastos, um grande
diferencial de mercado e que faz
parte do padrão construtivo da
Anamar é o tamanho das unidades,

Apartamentos possuem área útil a partir de 187 metros quadrados, com três suítes, demais
dependências e uma deslumbrante varanda gourmet com churrasqueira
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

bem maior em comparação com os
projetos da concorrência.

“Nossos projetos costumam
privilegiar a sala e a cozinha. E,
neste empreendimento, além delas,
dedicamos especial atenção ao
terraço gourmet, que é dotado de
churrasqueira e está perfeitamente
integrado à sala, valorizando o
ambiente, com espaço para colocar
mesa de jantar, sofá, poltronas”,
afirmou o empresário.

O Costa Clássica está
implantado em terreno de 1.296
metros quadrados, totalizando 28
pavimentos, sendo um subsolo,
térreo e três mezaninos para as
vagas de veículos, 23 andares-tipo,
cada com dois apartamentos, e os
dois últimos andares, na cobertura,
com todos os espaços de lazer e
entretenimento.

Para isso, o projeto beneficiou
com isolamento acústico os
apartamentos do último andar. Ou
seja, entre o 23º andar-tipo e o
primeiro andar de lazer foram feitas
duas lajes, com vão de 70 cm
preenchido com isopor.

As áreas de lazer, como salão de
festas, são fechadas em pele de
vidro, com vista total. No primeiro
piso de lazer funcionarão o salão de
festas, home cinema, brinquedoteca,
sala de jogos e academia de ginástica,
e, acima, piscina, adulto com raia e
infantil, spa, sauna seca e sauna
úmida, ofurô, além de dois
ambientes com churrasqueira. A
distribuição possibilita realizar três
festas simultâneas, sem que uma
atrapalhe a outra e deixando os
demais equipamentos de lazer
funcionando normalmente.

Os apartamentos possuem área
útil a partir de 187 metros
quadrados, com três suítes, demais
dependências e uma deslumbrante
varanda gourmet com churrasqueira.
A integração da varanda com o living
utilizou a tecnologia da Vetro
System, com divisórias em vidros
temperados incolor de 10 mm de
espessura. O sistema é composto
por painéis deslizantes em vidro que
utilizam perfis de alumínio somente
nas extremidades inferiores e
superiores, dispensando perfis de
alumínio na vertical, proporcionando
uma visão total. Esta mesma solução
foi aplicada para o envidraçamento
da varanda no apartamento
decorado.

Entre outros detalhes do
projeto, foram implantados
medidores individuais de água e gás,
instalação para aquecimento à gás, e
preparação para sistema split de ar
condicionado. No quesito
sustentabilidade, foi construído
reservatório para água do lençol

freático, para ser usada na lavagem
de garagens e calçada.

O projeto arquitetônico, com
concepção contemporânea, foi
assinado pela arquiteta Irene Lopes
Torre, e em conjunto com o
projetista Auro Sérgio e os
engenheiros Antonio Madeira Jr. e
Silvio Miranda, da Engos
Engenharia. A empresa também foi
responsável pelo projeto estrutural.

Todo o concreto usinado foi
fornecido pela Holcim, enquanto a
ArcelorMittal atendeu a obra com

aço, telas, arames e pregos, informou
o engenheiro Laurindo Luiz,
responsável pelo setor de vendas. Já
a Alphageos Tecnologia Aplicada
prestou serviço de controle
tecnológico de concreto e aço,
visando a qualidade.

O fechamento do edifício
utilizou alvenaria em lajota
estrutural da Cerâmica Anhanguera,
que proporciona elevada
performance acústica e significa mais
conforto, afirmou o representante
Albano da Silva Soares, diretor da

Fachada
combina
pastilha de
porcelana,
pele de vidro,
madeira e
pedras
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Construção
Paulo Hirayama Franceschelli

Tapinaré.
O Costa Clássica está equipado

com dois elevadores Atlas Schindler
de última geração. O acabamento é
de primeira linha. O revestimento
externo da fachada possui pastilha
de porcelana, lançamento da
Cerâmica Atlas, formato 2,5 x 5,
referência Camburi, série Praias.
Conforme destacou Fernando
Ferraz, representante da Cerâmica
Atlas, a pastilha de porcelana, por
ser um produto de baixa absorção de
água, < 0,5% e baixa expansão por
umidade, é o revestimento ideal para
o uso em fachadas, principalmente
em prédios no Litoral.

Os vidros foram fornecidos pela
Master Vidros. Segundo o diretor
Alessandro Valetim, nas janelas de
alumínio dos apartamentos foi
utilizado cristal verde 4 mm de
espessura, enquanto no guarda-
corpo das sacadas a opção foi pelo
vidro laminado verde 8 mm. Já no
gradil de entrada do prédio do andar
térreo foi utilizado cristal verde 10

mm temperado e nas fachadas pele
de vidro foi utilizado vidro laminado
refletivo verde de 8 mm de alta
performance.

O Costa Clássica é o primeiro
prédio do Litoral a utilizar a linha de
tomadas e interruptores Linha
Nereya, da PialLegrand. Além das
funcionalidades e design, a linha tem
inovações que reduzem o tempo e
simplificam a instalação elétrica.

As unidades receberam o kit
porta pronta da Sincol, que, segundo
o representante Tuna, é um conjunto
completo, montado na fábrica, com
dobradiças colocadas e cantos
arredondados, borrachas de vedação
e amortecimento, e componentes
pré-cortados.

A Marmoraria Santista forneceu
mármores e granitos. No portal da
entrada e fachada foi utilizado
mármore travertino, enquanto os
lavatórios do lavabo, mármore
branco piguês grego, e os lavatórios
das suítes, mármore travertino. A
empresa também forneceu as

soleiras, em crema marfil espanhol, e
na borda das piscinas, mármore
branco espírito santo, levigado. Nos
pisos e reenquadrações dos
elevadores e escadaria foi adotado
granito verde ubatuba, enquanto nas
pias da cozinha e churrasqueiras
granito natural preto são gabriel.

A Spaço Cerâmico, dirigida por
Daniella e Mauro, forneceu o
Porcelanato glos polido 60 x 60
marfil para as salas, mosaico pedra
onix 5 x 5, para o lavabo, canjiquinha
mosaico resina 30 x 30 (da studio
marmo) para a fachada externa e
mosaico bambu em resina (studio
marmo) para a área de lazer.

A Comercial Casa D’Água
forneceu cimento, louças e metais
Deca, e material hidráulico, entregue
de acordo com o cronograma da
obra.

A Instel atuou no
empreendimento com equipe de
eletricistas, tendo como encarregado
Enaldo e gerenciada pelos
engenheiros eletricistas Reginaldo
Carrera e Luiz Fernando. Conforme
detalhou o diretor, Delso T.
Camargo, a empresa montou um
centro de medição, em baixa tensão,
exclusivamente para os medidores
dos apartamentos, independente da
cabine de alta tensão.

Além disso, todos os corredores
e garagens são equipados com
sensores de infravermelho para
comandar a iluminação e gerar
economia de energia. “Também
instalamos um gerador de emergência
de 185 KVA, de última geração, para
suprir, em caso de falta de energia,
todas as áreas comuns, elevadores,
bombas e sistema de pressurização
das escadarias. Montamos ainda o
sistema de pára-raios estrutural,
dentro da norma atual da ABNT,
testamos todo o sistema de
aterramento do prédio e instalamos
todos os apartamentos dentro da
norma ABNT, com fiação antichama,
disjuntores padrão din europeu,
dispositivos contra surto de raio no
centro de medição, protegendo os
apartamentos”, disse Camargo.

A Engecon Engenharia executou
a impermeabilização de lajes e
piscinas, utilizando manta asfáltica
Viapol Tododin 4 mm, sendo que
nas piscinas foi aplicada camada
dupla de manta, destacou o diretor
João Batista de Azevedo: “Esta é a
quarta obra que a Engecon executa
para a Anamar, o que representa
uma parceria vencedora, focada na
qualidade”.

Terraço gourmet é dotado
de churrasqueira e está
integrado ao living
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Construção

Aversatilidade do projeto do
Costa Clássica Residence é
possível avaliar no

apartamento decorado que a Anamar
preparou visando facilitar a decisão
do cliente. O projeto é da arquiteta
Irene Lopes Torre e contou com a
participação de tradicionais
fornecedores do segmento de móveis
e decoração. “A ideia foi otimizar os
espaços, ou seja, aproveitar um
mesmo ambiente com várias
funcionalidades. Usamos também os
conceitos da praticidade em
revestimentos, conforto e bem-
estar”, detalhou a arquiteta.
“Elaboramos o projeto da fachada,
especificamos os acabamentos e
revestimentos de todo o edifício,
fizemos o projeto de iluminação e de
arquitetura de interiores do decorado
e as áreas sociais”.

Entre as várias sugestões, o
decorado explora a integração
proporcionada pelo projeto, entre o
terraço gourmet e o living. O
decorado apresenta também a

possibilidade
de o terraço
ser fechado
com vidro, por
meio da Vetro
System – uma
decisão que
nas demais
unidades ficará
a critério do
proprietário.

Os móveis
sob medida
foram
especialmente confeccionados pela
Artitalia Marcenaria, destacou o
proprietário João Tozzette: “A
arquiteta Irene Torre fez os projetos
e nós executamos os armários dos
dormitórios, closet, gabinetes dos
banheiros, móveis da cozinha, painel
e bar do espaço gourmet em madeira
de demolição, home theater e buftet
da sala de estar”.

Os tapetes que compõem a
decoração do apartamento 51 do
Costa Clássica são da Kyowa

Tapeçaria. No
living, o
tapete é uma
criação da
autora do
projeto, que optou por peças
exclusivas e utilizou os seguintes
tapetes Kyowa: “Shivani”, por Irene
Torre (Coleção Tapetes Especiais);
Comfort (Indiano); Narrow Fabric
(Indiano).

Os detalhes foram
complementados pela Blue
Gardenia, referência em enxovais e
decoração. Irene Torre optou por
rouparias em tecidos confortáveis,
como a camurça sintética, linho e
algodão, os tons sóbrios, que vão do
preto e cinza aos beges e marrons.
“Um mix divertido e muito bem
coordenado de diversas almofadas,
dando personalidade ao ambiente,
nas roupas de cama das suítes da
marca Blue Gardenia”, sintetizou
Clarissa Grobman, da Blue
Gardenia.

Decorado facilita decisão
Costa Clássica

Fotos Sandra Netto

Suíte do casal:
em destaque,
projeto
luminotécnico da
Lumen, enxoval
da Blue Gardenia,
móveis da
Artitalia

Granito preto na
ampla cozinha:
diferencial do

projeto Anamar

Na varanda
gourmet, espaço
para receber amigos
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

O Programa
Aventura
Segura criou
o Manual de
Boas
Práticas
Aventura
Segura
Acessibilidade
em
Ecoturismo e
Turismo de

Aventura, para orientar
empresários e profissionais que
trabalham com o Ecoturismo e o
Turismo de Aventura, sobre as
práticas de acessibilidade a
pessoas deficientes ou com
mobilidade reduzida. O manual
orienta os passos que uma

Acessibilidade no
Ecoturismo e Aventura

Para divulgar Bonito, no Mato
Grosso do Sul, no mercado

nacional, a Associação dos Atrativos
Turísticos de Bonito e Região
(Atratur), com apoio do Ministério
do Turismo (MTur), realiza visitas a
operadores e agentes de viagem de
várias capitais brasileiras. Nos
encontros, os representantes
distribuem folders, em inglês e
espanhol, e DVDs, com informações
sobre o destino e 24 sugestões de
passeios pela região.

“A ação é bem positiva, nós não
tínhamos material promocional de
qualidade”, destaca a secretária da
Atratur, Nádila Pereira. “Durante as
vistas às empresas, muitos agentes
relataram que queriam vender o
destino, mas não tinham
informações suficientes”. Para a
ação, foram produzidos 15.000
folders e 1.000 DVDs.

Bonito para operadores e
agentes de viagem das
regiões Sul e Sudeste

PARAÍSO DESCONHECIDO

OHotel Tryp Jesuíno Arruda, em
São Paulo, aceita cães e gatos

de pequeno porte, que podem ficar
junto com os donos nos
apartamentos, por R$ 50 dia/por
animal. Para conforto do hóspede
especial, foram criados novos
quartos, os “Premium room”, com
piso laminado de madeira e sacada,
uma caminha de tamanho médio,
dois potes para água e ração, tapete
higiênico, brinquedo/mordedor e,
como cortesia, um pacote com algum
tipo de biscoito/bifinho, de acordo
com o animal. A gerência adverte: o
dono deve se responsabilizar
inteiramente pela mobília do
apartamento!

Apartamento
“Premium
Room”: piso
laminado de
madeira e sacada,
uma caminha de
tamanho médio,
dois potes para
água e ração...

“Premium room” para
cachorros e gatos

O Tryp Jesuíno Arruda está
localizado perto da Avenida
Brigadeiro Faria Lima, Parque do
Ibirapuera e Shopping Iguatemi. O
hotel oferece 151 apartamentos
confortáveis e funcionais, um
restaurante especializado em
cozinha internacional e uma
infraestrutura completa para
realização de eventos, dispondo de
equipamento audiovisual de alta
tecnologia. Para os momentos de
lazer, o hotel oferece sauna, fitness
center e serviço de massagem.

Serviço – O Hotel Tryp Jesuíno
Arruda fica Rua Jesuino Arruda,
806, Itaim Bibi, em São Paulo.
Reservas (11) 3704.4400.

empresa pode seguir para atender
estes turistas, entre elas a
infraestrutura do equipamento
turístico e as qualificações dos
profissionais que atuam no
atendimento. Nesse sentido, é uma
ferramenta para a adaptação dos
recursos e serviços das atividades
de Turismo de Aventura, com base
na Norma Técnica “ABNT NBR
15331 – Turismo de aventura –
Sistema de gestão da segurança -
Requisitos”.

Segundo recente pesquisa,
muitas pessoas, mesmo com
alguma deficiência ou limitação,
têm interesse ou já praticaram
atividades de Ecoturismo e
Aventura. A íntegra do manual
está no site www.abeta.com.br

Segundo Pereira, o material foi
bem recebido pelos empresários e a
associação já espera incremento do
fluxo turístico a médio prazo. “Em
uma das visitas, um turista estava na
agência para comprar um pacote e
mudou o destino para Bonito ao ver
o vídeo promocional que estava
sendo apresentado aos agentes”,
conta Pereira.

Levantamento realizado pela
Atratur constatou que os
empresários apontaram a falta de
informação como a maior dificuldade

para vender o
destino
Bonito,
seguida pelo
preço e
acesso.

A ação está entre os 10 projetos
selecionados pelo MTur, em meio a
181 propostas apresentadas ao
Processo de Seleção de Projetos de
Apoio à Comercialização. Segundo o
coordenador-geral de Apoio à
Comercialização, Bruno Reis, a ideia
da seleção foi agregar valor e apoiar a
comercialização dos destinos
brasileiros, por meio de ações de
consolidação e divulgação da imagem
dos destinos pelo país.

Informações no site
www.atrativosbonito.com.br

Rio do
Peixe:
cachoeiras e
aquário
natural

Divulgação Divulgação

Santos marcou gol de placa com a
apresentação de seu novo

estante turístico institucional, que
reproduz um minicampo de futebol,
com gramado, e até torcedores do
Santos Futebol Clube (SFC). O
espaço dispõe de vitrines que
resgatam parte da história do clube,
tv LCD para a projeção de dvds da
cidade e do SFC e será utilizado em
feiras e eventos de turismo.

Santos mostra
novo estande

Equipamento reproduz
minicampo de futebol

Anderson Bianchi/Secom-PMS
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No Dia Mundial da Saúde, 7 de
abril – em meio ao movimento

dos médicos brasileiros, que
suspenderam o atendimento às
seguradoras e operadoras de planos
–, o ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, assinou termo de
compromisso com as associações
que representam os produtores de
alimentos processados –
estabelecendo um plano de redução
gradual na quantidade de sódio
presente em 16 categorias de
alimentos, começando por massas
instantâneas, pães e bisnaguinhas.

O objetivo é reduzir o consumo
excessivo de sal (cerca de 40% do sal
é composto de sódio), que está
associado a uma série de doenças
crônicas, como hipertensão arterial,
doenças cardiovasculares, problemas
renais e cânceres. A pretensão é
atingir a recomendação de consumo
máximo da Organização Mundial de
Saúde (OMS), de menos de 5 gramas
de sal diários por pessoa, até 2020,
disse o ministro.

O documento define o teor
máximo de sódio a cada 100 gramas
em alimentos industrializados.
Algumas metas devem ser
cumpridas pelo setor produtivo até
2012 e aprofundadas até 2014. No
caso das massas instantâneas, a

Acordo reduz teor de
sódio em alimentos

quantidade fica limitada a 1.920,7
miligramas (ou 1,9 grama), até 2012.
Isso representa uma diminuição
anual de 30%. Nos pães de forma, o
acordo prevê redução do teor
máximo de sódio para 645
miligramas, até 2012, e para 522
miligramas, até 2014; enquanto que,
nas bisnaginhas, o limite será de 531
e 430 miligramas, nas mesmas datas.
Essas metas correspondem a uma
redução de 10% ao ano. Está
previsto o estabelecimento de metas,
em julho deste ano, para o pão
francês, os bolos prontos, as
misturas para bolos, os salgadinhos
de milho e as batatas fritas. Até o
fim do ano, será a vez dos biscoitos,
embutidos, caldos e temperos,
margarinas vegetais, maioneses,
derivados de cereais, laticínios e
refeições prontas.

Uma das doenças mais temidas
pelas mulheres, o câncer de

mama traz consigo efeitos
psicológicos devastadores, capazes
de afetar a sexualidade e a própria
imagem pessoal. Raro antes dos 35
anos de idade, mas muito presente
acima desta faixa etária, sua
incidência cresce rápida e
progressivamente, tanto em países
desenvolvidos, quanto nos em
desenvolvimento.

Segundo as estimativas do
Instituto Nacional do Câncer
(INCA), o câncer de mama é o
segundo tipo de câncer mais
frequente no mundo e o mais comum
entre as mulheres, respondendo por
22% dos casos novos nesse grupo.
Embora seja considerado um câncer
de bom prognóstico, trata-se da
maior causa de morte entre as
mulheres brasileiras, principalmente
na faixa entre 40 e 69 anos, com
mais de 11.000 mortes em 2007. É
que na maioria dos casos a doença é
diagnosticada em estágio avançado.

Conforme destaca o cirurgião
plástico Ruben Penteado, a extração
da mama para tratamento do câncer
significa muito para a mulher, tanto
do ponto de vista físico, quanto
psicológico, por ser um símbolo da
identidade feminina. “A
reconstrução da mama é de suma
importância para que a paciente
recupere a autoestima, auxiliando,
assim, o tratamento do câncer e o
restabelecimento do convívio
social”, afirma Penteado, que é
membro titular da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica e
diretor do Centro de Medicina
Integrada.

Ele explica que em pacientes
submetidas à mastectomia, o
objetivo maior da cirurgia
reconstrutora é a reabilitação
estética, retirando da paciente o
estigma do câncer e da mutilação. O
retorno à condição física pré-câncer
é fundamental neste processo e a
morbidade da retirada da
musculatura não é desprezível. “A
microcirurgia e os retalhos
perfurantes constituem mais uma
opção para as mulheres
mastectomizadas pela menor
agressão à parede abdominal e pelo
retorno mais precoce às atividades

Objetivo maior da cirurgia reconstrutora
é a reabilitação estética

Recuperar a
autoestima da
paciente

habituais pré-operatórias”,
afirmar o especialista, ao
explicar que a ponderação
entre estas vantagens e
os riscos inerentes à
complexidade do
procedimento deve
ser levantada,
colocando-se
assim a melhor
opção de
tratamento e
reabilitação.

O tipo de cirurgia
para reconstrução da
mama varia de acordo com o
tamanho e localização do tumor, do
biótipo da paciente e do volume da
mama. “Pacientes magras e com

mama
contralateral
pequena, por
exemplo, apresentam melhores
condições para reconstrução da
mama com expansor de pele e
posterior colocação de prótese de
silicone”, salienta Penteado: “Em
mulheres obesas ou com mama
contralateral grande, a reconstrução
pode ser feita com expansor e
prótese de silicone de maior volume
ou com tecidos do abdômen ou das
costas, com ou sem próteses”.

Grande parte das cirurgias
reconstrutoras é realizada
simultaneamente à retirada do tumor
cancerígeno. Dessa forma, diminui-
se o tempo de internação e a
reabilitação social é beneficiada.
Quando a reconstrução da mama é
imediata, a paciente não precisa
conviver com a mutilação parcial ou
total do seio. A experiência se torna
menos traumática.

A cirurgia de reconstrução da
mama é assegurada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), desde 1999.
Os procedimentos cobertos incluem
o implante da prótese de silicone. A
saúde suplementar também prevê a
cirurgia plástica reconstrutiva da
mama, após tratamento para retirada
de câncer para os contratos
celebrados após 1998.

Hidratante Corporal
Chocotentação Blanc

O Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo

(Icesp), ligado à Secretaria de
Estado da Saúde e à Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo, implantou em abril
um serviço gratuito de beleza e
estética para pacientes em
tratamento na unidade. Prevendo
200 atendimentos por mês,
realizados por dois profissionais,
serão oferecidos corte de cabelo,
manicure, barbearia, técnicas de
maquiagem e dicas para
amarrar lenços na cabeça, entre
outros. Segundo a gerente Vânia
Pereira, ações como essa ajudam
na autoestima do paciente, além
de amenizar o processo do
tratamento.

Centro de
estética para
pacientes

� Laboratório Sanofi-Aventis
lançou o DePura, suplemento de
vitamina D3 (colecalciferol), para
a formação e manutenção da saúde
dos ossos. Cada gota do produto
contém 200 UI de vitamina D3.
Ele pode ser utilizado por
diabéticos, pois não contém
açúcar, e está disponível em
embalagem de 10 e 20 ml.
Conhecida como vitamina do sol,
a vitamina D é essencial para a
saúde dos ossos. Sua deficiência no organismo é mais
comum do que se imagina: no mundo, cerca de 1 bilhão
de pessoas apresenta níveis baixos de vitamina D1.

DePura, em 10 e 20 ml

Divulgação

Reprodução

� Racco lançou edição limitada do Hidratante
Corporal Chocotentação Blanc, que possui
fragrância que lembra o sabor de chocolate

branco. O produto reúne em sua composição o
extrato de cacau e a manteiga de karité, que

promovem hidratação e nutrição, protegendo a pele contra o
ressecamento.

Objetivo é reduzir o consumo
excessivo de sal

Divulgação

Divulgação

Laço rosa:
símbolo da

luta contra
o câncer de
mama

Sem açúcar, em
embalagem de

10 e 20 ml
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Estilo bistrô europeu, Feijó
Café iniciou atividades na
Avenida Senador Feijó, 174,
Centro Histórico, em frente ao
Castelinho, a nova sede do
Legislativo santista. De segunda a
sexta-feira, café gourmet, doces e
salgados da Dona Flor e almoço
executivo, iniciativa dos irmãos
João Francisco e Jaime Rodrigues
de Abreu Faria.

� 2011, Ano da Holanda no
Brasil, a KLM está com a
promoção Dobro de Milhas
Flying Blue: os passageiros
associados ao programa de
milhagens Flying Blue,
acumularão o dobro de milhas
usualmente concedidas nos
trechos entre Brasil e Amsterdã,
em viagens até 30 de junho.

� Até 28 de junho, o realismo
fantástico da artista plástica
Sônia Menna Barreto na
exposição “Sônia Menna Barreto
– Pintora de Fantasias”, no
Espaço Cultural do Hotel Blue
Tree Premium Faria Lima, em
São Paulo.

� SantosArquidecor Casa Natal
2011 iniciou venda de espaços no
imóvel do Hotel Maracanã,
Bairro José Menino, onde será
realizada a exposição, de 19 de
setembro e 30 de outubro, com a
participação de arquitetos,
designers, paisagistas e
decoradores. Exposição da
planta à disposição na Rua José
Caballero, 15, no Gonzaga.

� “Luz e Sombra – Reflexo de
um Olhar”, com 16 imagens em
preto e branco do fotógrafo
Leonaldo Santos, até 16 de maio,
no SESI Santos, na Avenida
Nossa Senhora de Fátima, 366.

� Le Lis Blanc inaugurou loja
em Santos, na Avenida
Washington Luis, 395,
Boqueirão, apresentando a
coleção Outono Inverno 2011.

� 3C” edição do Salão do
Acrílico, de 8 a 11 de junho, no
Espaço de Eventos São Luís, em
Sampa, apresenta o material em
diversas formas, chapas,
displays, mobiliários, objetos,
artes plásticas, bijuterias.

� Nos finais de semana, até 3 de
julho, funciona a quermesse da
Gota de Leite, sextas e sábados,
das 18h30 às 24 horas, e
domingos, das 17 às 22 horas, e
de forma especial na quinta, 23
de junho, feriado de Corpus
Christi. Ingressos custam R$
3,00 e crianças até 10 anos e
maiores de 65 anos não pagam.

De 6 a 8 de maio, Franca, a Capital Brasileira do Calçado Masculino,
transformou-se também na Capital Brasileira do Colunismo Social, ao
realizar o Encontro 2011 da Apacos, a Associação Paulista dos Colunistas
Sociais. Organização dos colegas Anderson, Patrícia e Well. Colunistas e
convidados ficaram hospedados no Imperador Palace Hotel e
participaram de ampla programação social, gastronômica e turística, com
apoio de empresários da cidade e do prefeito Sidnei Rocha. Confira mais
no blogdasandranetto.zip.net

Apacos em Franca!

Ovadia Saadia, Patrícia Pizzo, Well Miguel e Anderson Pinheiro,
colunistas organizadores do encontro, e Júnior Carvalho, da Sapataria da
Pizza e do Boteco do Lu, que no sábado proporcionou feijoada e samba.

W. Veríssimo
apresentou modelos
com pinturas
corporais em
homenagem à Apacos.

Monalisa e Mário
Spaniol: amigos da

Apacos, os empresários
ofereceram banquete na

bela mansão do casal,
animado com sorteios da
griffe Carmen Steffens.

Fransérgio Martins e
Leonardo Rodrigues:
relacionamento e
marketing da equipe
Carmen Steffens.

Corrêa Neves
Júnior e a mãe

Sonia
Machiavelli,

do GCN:
welcome

drink’s aos
colunistas.

Fotos Luiz Carlos Ferraz e Sandra Netto
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O engenheiro agrônomo João
Manuel Feijó é especialista
em infraestrutura verde

urbana. Presidente da Associação
Telhado Verde (ATV) e diretor da
Ecotelhado, no Rio Grande do Sul,
ele desenvolve projetos em cidades
com foco na sustentabilidade. No
ano passado, no México, Feijó
apresentou os avanços do setor no
Brasil, no World Green Roof
Congress, que discutiu inovações
mundiais em infraestrutura verde
urbana. “A expansão de prédios e
pavimentações gerou um processo
de impermeabilização do solo das
grandes cidades, trazendo
consequências drásticas, como a
facilitação de inundações em
períodos de chuva. As tecnologias
verdes estão aí para diminuir este
impacto”, defende Feijó.

No que consiste dotar uma cidade
de infraestrutura verde?
Infraestrutura verde, em um sentido
amplo, é tudo que pode contribuir
para tornar uma comunidade
sustentável, diminuindo seu impacto
ambiental, tornando-a mais viável
economicamente, promovendo
inclusão social. Os telhados verdes
simbolizam esta readequação.

Quais os requisitos de
infraestrutura que devem ser
exigidos? O crescimento das
cidades gerou uma necessidade de
reformular os conceitos básicos de
urbanização. Nossas cidades são
dotadas de tecnologias lineares,
como a tubulação de esgoto pluvial e
cloacal, que recolhem todas as
contribuições e transformam em um
imenso problema no final do tubo.
Devemos mudar a mentalidade,
gerando soluções cíclicas e
descentralizadas. Nossos prédios
absorvem muito calor e consomem
demasiada energia para se livrar
desse calor, gerando o efeito “ilha de
calor”. A logística de transporte é
deficitária, sendo que gastamos
demasiado tempo e energia no

trânsito em deslocamentos mal
planejados. As cidades estão
impermeabilizadas a ponto de
descartar outras formas de vida,
como em um deserto. Tudo pode ser
repensado em termos de
infraestrutura verde.

Há alguma entidade que certifica
se uma cidade é verde ou possui
infraestrutura verde adequada?
Quando pensamos em certificação, é
mais eficaz restringir o foco a uma
esfera que se possa controlar, como
um prédio. Assim, célula por célula,
mudamos o tecido, que no caso é a
cidade. Uma cidade pode planejar e
adotar princípios verdes com
grandes benefícios, mas uma
certificação não seria tarefa para uma
geração. Uma administração pode
fazer um plano de desenvolvimento
sustentável enfocando diversos
aspectos e, desta forma, incentivar a
adoção de tecnologias que irão
produzir um futuro sustentável. O
GBC Brasil dissemina a certificação
LEED no Brasil, treinando
profissionais e trabalhando na
regionalização da versão brasileira.

Quais os benefícios para a
população? Prédios certificados
demandam menos energia, impactam
menos o ambiente e assim são mais
agradáveis para quem mora e para a
sua vizinhança. Exigem menos do
sistema cloacal e pluvial da cidade.
São pensados de forma a diminuir
necessidade de deslocamento para
consumo. O conjunto dos esforços
resulta numa economia em energia,
que vai desonerar o poder público e
consequentemente o contribuinte.

E para o meio ambiente? Um
grande benefício é o aumento da

biodiversidade. Além disso, a menor
demanda de energia contribui para
diminuição das emissões de carbono
responsáveis pelo aquecimento
global. A retenção de água da chuva
evita a poluição dos rios
preservando a vida.

Como as cidades no Brasil
encaram a sustentabilidade? O
Governo do Estado de São Paulo
promoveu no ano passado a
primeira Bolsa Internacional de
Negócios da Economia Verde, com
objetivo de fomentar a
sustentabilidade. Foram abordados
pontualmente temas relativos à
certificação na construção civil, com
participação de diversas instituições,
como GBC Brasil, Acqua, Procel,
ATV Brasil, entre outros. Um
projeto de lei de telhados verdes
transita na Câmara de Vereadores de
São Paulo. Em Porto Alegre, o uso
de telhados verdes é especificado no
Plano Diretor, como forma de
compensação de área permeável e
vegetada. Cada vez mais as cidades
acordam para uma consciência verde
em suas ações.

No que consiste a
implantação do
telhado verde? A
ideia é revestir as
lajes e telhados com
substrato e plantas,
para reter a água da
chuva em proporção
maior e diminuir o
escoamento para o
meio aquático, onde

ocasiona poluição. No momento
seguinte esta água é evaporada
gradualmente, arrefecendo a
temperatura do prédio e do entorno.
O telhado verde mimetiza as
condições anteriores a urbanização,
permitindo outras formas de vida.

E a parede vegetada? A parede
verde é um recurso similar, porém
aplicado verticalmente. Seus
benefícios são similares, sendo que a
dimensão estética é mais explorada
por aparecer mais. São jardins
verticais que trazem de volta ao
nosso convívio as benesses de áreas
verdes, que vem sendo suprimidas
para dar lugar a estacionamentos e
calçadas impermeáveis.

Como é a implantação? São
painéis fixados na parte exterior ou
interior de prédios, que por estarem
na linha direta dos nossos olhos
causam grande impacto visual.

Quais cidades já adotaram?
Existem trabalhos prontos ou sendo
desenvolvidos em praticamente
todas grandes cidades do mundo. No
Brasil, em São Paulo, Curitiba, Porto
Alegre, Campinas, Rio de Janeiro,
Pelotas, Salvador, e muitas outras.
Em Berlim, na Alemanha, paredes
verdes foram incentivadas em um
programa municipal de recuperação
de áreas degradadas.

Há outras tecnologias que
caracterizam a infraestrutura
verde de uma cidade? No sentido
mais restrito e direto, poderíamos
citar também o pavimento
permeável, cisternas de retenção e
infiltração de água da chuva, brise
vegetal, jardins de chuva, que seriam
técnicas que contribuem diretamente

no índice de área ecológica efetiva.
No sentido mais amplo, qualquer
técnica ou sistema que, aplicado ao
prédio ou cidade, que resulte em
economia de energia e emissão de
carbono.

E é possível aplicar as técnicas
em novas e antigas construções.
Sim, a implantação pode ocorrer
tanto em obras novas como
reformas. Teremos que readequar
prédios antigos para que sejam
energeticamente competitivos em
relação aos novos. Existem sistemas
de telhado verde que podem se
adequar a qualquer condição.

Essa implantação deve ser feita
por vontade do empreendedor ou
imposta por legislação? Hoje
existe uma tendência de as empresas
de ponta se anteciparem nas
soluções de sustentabilidade. Estas
empresas entendem também a
vantagem em ter seus prédios
certificados, pois certamente serão
mais valorizados e também menos
dispendiosos. Em resumo, é um bom
negócio adotar telhado verde e
outras técnicas. Por outro lado, o
telhado verde desonera o poder
público e interessa ao bem-comum, e
pode estar previsto em lei
municipal. A cidade pode adotá-lo
como norma do Plano Diretor e
assim projetar um futuro melhor.

Há exemplo de alguma cidade em
que esse uso é obrigatório? Em
Toronto, no Canadá, seu uso é
obrigatório. Em Nova Iorque, existe
um incentivo financeiro para quem
adotar telhado verde. Na cidade do
México, há desconto no imposto
predial. Em muitas cidades alemãs e
europeias existe uma exigência de
área mínima vegetada que pode ser
complementada com telhado verde.
Este é o caso de Porto Alegre, que
recentemente aprovou em seu Plano
Diretor um percentual de área
permeável e vegetada do qual poderá
ser utilizado o telhado verde.

Qual tem sido a posição do Poder
Público? Já podemos notar uma
resposta positiva em diversos
setores do poder público, que
especificaram telhado verde em seus
prédios novos. Temos exemplos do
Judiciário, em tribunais em
diferentes Estados. E iniciativas do
Executivo, em obras no âmbito
municipal, estadual e federal. Além
do esforço do Legislativo, com
projetos de lei em diversas cidades.

João Feijó no
telhado verde da
C&A Ecológica, no
centro de Porto
Alegre

COMO FAZER UMA CIDADE VERDE
Meio ambiente

As vantagens
do telhado
verde, da
parede
vegetada...

Divulgação
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Prédios
certificados

demandam menos
energia, impactam
menos o ambiente e
assim são mais
agradáveis para quem
mora e para a sua
vizinhança.

“


